Als toonaangevend klasse 8-bouwbedrijf gevestigd in
Waregem stellen wij 170 mensen tewerk en realiseren wij
een jaaromzet van ca. 45 Mio Euro. Onze activiteit situeert
zich hoofdzakelijk in Oost- en West-Vlaanderen.

Wij zoeken:
Schrijnwerker atelier pvc/alu (M/V)
De functie:
Je komt terecht in ons atelier waar je samen met jouw collega's zal instaan voor het vervaardigen van ramen en
deuren in PVC en aluminium. Je zal ingeschakeld worden in het totale productieproces.

PVC:
•
•
•
•
•
•

Verzagen van profielen, alsook de profielen versterken waar nodig;
Gebruik maken van een CNC bewerkingsmachine voor de verschillende infrezingen, ontwateringen, … ;
Het aan elkaar lassen van de raamprofielen (4-kops lasmachine) en het opkuisen met de hoekenpoetsmachine;
Monteren van beslag;
Assembleren van raam- en deurgehelen, alsook de nodige afregeling;
Verzagen en monteren van glaslatten.

ALU:
•
•
•
•
•
•

Verzagen van profielen;
Gebruik maken van een CNC bewerkingsmachine voor de verschillende infrezingen, ontwateringen, … ;
Persen en assembleren van profielen;
Monteren van beslag en rubbers;
Assembleren van raam- en deurgehelen, alsook de nodige afregeling;
Verzagen en monteren van glaslatten.

Jouw profiel:
•

Je bent op zoek naar een uitdagende job en beschikt over de
juiste mentaliteit;

•

Je genoot een opleiding houtbewerking of metaalbewerking of je
bent gelijkwaardig door ervaring;

•

Je hebt kennis van aluminium en/of PVC;

•

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;

•

Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio;

•

Je hebt een certificaat VCA (of bent bereid het te behalen);

•

Je bezit een rijbewijs B/ BE;

•

45+ komen ook in aanmerking.

Ons aanbod:
•

Goede verloning (bouw PC 124);

•

Aangename werksfeer; boeiende en vaste job met veel afwisseling; opleidingsmogelijkheden;

•

Werkzekerheid in een financieel gezond bedrijf met een bijzonder goede faam;

•

Gunstige uurregeling tijdens de zomerperiode (vrijdagnamiddag vrij vanaf april tot eind september).

Interesse ? Contacteer ons !
BEKAERT BUILDING COMPANY NV
Eugène Bekaertlaan 51
8790 Waregem

T.a.v. Anneke Vandeputte
E-mail: a.vandeputte@bekaert-bbc.be
T +32 56 62 66 13 F +32 56 62 66 91

WWW.BEKAERT-BBC.BE

